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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 

 

 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO E SUAS 

SECRETARIAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00250501/20 

OBJETO DA ANÁLISE: ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

004/2020/PMNEP/SRP/PP, QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, FIRMADA COM 

A PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, CNPJ/MF: 84.263.862/0001-05, 

URGENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS 

SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTAREM-NOVO. 

VENCEDOR DO CERTAME: WA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

ESCRITORIO EIRELI – CNPJ: 33.744.416/0001-73. 

 

Preliminarmente, tal exame aborda os aspectos gerais do processo, inerentes às 

atribuições do Controle Interno, bem como os aspectos jurídicos, como exige a Lei 

8.666/93. 

 

II – CONTROLE INTERNO 

 

 A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 74, estabelece as 

finalidades do Sistema de Controle Interno - CI, atribuindo ao Controle Interno, “I - 

avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e avaliar 

os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito privado; III - exercer o controle das operações 

de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; IV - apoiar o 

controle externo no exercício de sua missão institucional.”. 
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 Ainda em preliminar, torna-se necessário referirmos que este 

Controle Interno está se manifestando no sentido de analisar as circunstâncias próprias de 

cada processo e na avaliação prévia das implicações legais a que está submetida esta 

Prefeitura Municipal a título de orientação e assessoramento, ressaltando que, no caso de 

haver irregularidades, elas serão apontadas em Auditoria Própria. 

 Neste sentido, cabe a ressalva quando a responsabilização solidária 

do responsável pelo Controle Interno. Tal responsabilidade só ocorrerá em casos de 

conhecimento da ilegalidade ou irregularidade e dela não informar tais atos ao Tribunal 

de Contas no qual é vinculado, ferindo assim sua atribuição de apoiar o Controle Externo. 

Importante também destacar que o Controlador Interno não é o ordenador de despesas e 

que tal atribuição se restringe ao gestor. 

 Assim, tendo em vista que a “contratação” em análise implica em 

realização de despesa, segue manifestação do Controle Interno. 

 

III – FUNDAMENTOS 

 

Quanto à opção pelo tipo de Licitação aqui em análise entendemos ser um 

procedimento que atinge aos princípios administrativos, bem como por ser um processo 

célere, atende ao preceito da economicidade, além da troca de informações entre os órgãos 

da administração, como se demonstrou nos autos. 

Na medida em que há uma simplificação do processo com a consequente 

diminuição do número de licitações a serem realizados, importa numa grande redução 

dos custos administrativos e redução da burocracia que muitas vezes é um entrave para o 

desenvolvimento das atividades da Administração, ocasionando um método para realizar 

as aquisições de forma rápida e vantajosa, como é o caso aqui em análise. Nesse sentido 

ainda podemos concluir que a finalidade não é servir aos licitantes, mas ao interesse 

público. A observância da isonomia não é para distribuir demandas uniformemente entre 

os fornecedores, mas para ampliar a competição visando a busca de proposta mais 

vantajosa. 
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Cumpre observar que o procedimento poderá seguir sua regularidade em 

conformidade com a tempestividade, pois a “carona” deve estar dentro dos 12 (doze) 

meses da assinatura da Ata de Registro de Preços e sua aquisição não poderá exceder os 

100% do acordado na Ata de Registro de Preço. 

ANÁLISE LEGAL - O procedimento de adesão, também conhecido como 

“carona”, está regulado pelo Decreto Federal nº 7.892, em seu art. 22. De acordo com 

referido decreto, se extrai que para adesão a uma Ata de Registro de Preços é necessário 

preencher os seguintes requisitos: 

 Justificativa da vantagem - Ao nosso ver, a vantagem de uma 

adesão é decorrente dos próprios entraves legais. A 

contratação de bens e serviços no âmbito do Poder Público 

depende de uma série de procedimentos custosos, lentos e 

burocráticos. Já um procedimento de adesão a uma licitação 

torna bem mais simples e célere uma contratação necessária 

pelo poder público, como é o caso da CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE 

MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS 

SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTAREM-NOVO. 

 Esteja dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de 

Preço - De acordo com a Ata de Registro de Preços, o prazo 

de vigência é de 12 (doze) meses, a contar de 02 de março de 

2020, data em que foi assinada. Portanto, a eventual 

contratação estaria ainda sob vigência. 

 Não participação do órgão aderente ao certame licitatório  

- Não houve participação da Prefeitura Municipal de Santarém 

Novo/PA no pregão a que se pleiteia a adesão. 

 Anuência do órgão gerenciador - Tal exigência foi satisfeita 

pela autorização expressa do PREFEITO MUNICIPAL DE 

NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ responsável pelo Pregão 



  
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – CONTROLADORIA INTERNA 

 

                       CNPJ nº 05.149.182/0001-80 – End.: Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128Bairro: Centro - 

CEP                          68.720-000 – Santarém Novo – ParáFone: (91) 3484-1151 –  

E-mail: prefeitura.santaremnovo@gmail.com 
 

Presencial SRP N° 004/2020, através do Ofício n 088/2020-

GAB/PMNEP, em resposta ao Ofício nº 085/2020 -

GABINETE DO PREFEITO. 

 Aceitação do prestador de serviço - Uma vez que o prestador 

de serviço não pode ser obrigado a fornecer o produto e 

serviço, a aceitação dele está explícita em documento emitido 

pelos vencedor do referido certame; sendo ele a empresa: WA 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO 

EIRELI – CNPJ: 33.744.416/0001-73, com os termos de 

aceite assinado digitalmente. 

 Aquisição do bem ou serviço não excedente a 100% do 

acordado na Ata de Registro de Preço – A Prefeitura 

Municipal de Santarém Novo/PA e suas Secretarias pleiteiam 

a contratação de apenas 50% (cinquenta por cento) do total do 

contrato aderido. 

 

 Portanto, não excede o limite legal. 

 Por fim, observa-se a necessidade de cumprimento dos prazos 

prescritos no art. 61 da Lei nº 8.666/93, bem como a observância aos ditames da resolução 

do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA nº 

11.535/2014/TCM-PA (alterada pelas resoluções nºs 11.832/2015/TCM-PA  e Resolução 

Administrativa nº 29/2017/TCM-PA), no que concerne a inclusão de informações 

mínimas no Mural de Licitações da referida Corte de Contas, bem como o prazo de 

inclusão (art. 6º, inciso III e Anexo III – ADESÃO A ATA SRP (CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA E PREGÃO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO, da Resolução 11.535/2014 

– TCM/PA). 

 

IV – CONCLUSÃO 
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 Nesta análise foram enfocados apenas aspectos legais com base nos 

elementos fornecidos no processo, não sendo considerados os critérios que levaram a 

Administração a tal procedimento. 

 Sendo assim, o processo está revestido de todas as formalidades 

legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade e, por fim, DECLARO estar 

ciente de que as informações aqui prestadas estarão sujeitas à comprovação por todos os 

meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao 

Ministério Público Estadual, para as providencias de alçada. 

 É o parecer, s.m.j. 

 

Santarém Novo/PA, 27 de julho de 2020.  

 

 

                                                     

_________________________________________ 

MARCELLY RABELO DE OLIVEIRA 

Controle Interno 

Portaria 159/2020/GAB/PMSN 
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